
 

 

 

Spel spelar roll!  
Tisdagen den 7 februari kl. 14 bjuder Statens medieråd in till en spännande eftermiddag om 
datorspel. Datorspel är en av de mest populära medieformer bland barn och unga men inte lika 
vanligt bland föräldrar och andra vuxna. 92 % av alla 5–9-åringar och 67 % av alla 12–16-åringar 
spelar dator- eller tv-spel, medan 74 % av alla mammor och 52 % av alla pappor aldrig spelar 
vare sig dator- eller tv-spel. På seminariet den 7 februari kan en intresserad allmänhet 
uppdatera sina kunskaper och diskutera med experter!  

Statens medieråd med den EU-stödda kampanjen Det unga internet uppmärksammar datorspel i 
samband med Safer Internet Day 2012 (SID). Temat för SID i år är ”Connecting Generations” vilket 
tolkas i över 30 länder i hela Europa samt fler länder runt om i världen.   

När och var: 
Dag:   tisdag 7 februari 2012 
Tid:   kl 14–17 
Plats:   Filmhusets foaje och Bio Victor 
Adress:  Borgvägen 1, Stockholm, T-bana Karlaplan 
Anmälan:  görs till Aki Nyman (aki.nyman@statensmedierad.se) senast 2 februari 
(deltagande är kostnadsfritt och alla intresserade är välkomna). 

 
Program 
 
Datorspelscafé 
Mingla och fika medan du uppdaterar dina kunskaper om datorspel genom att titta på och kanske 
prova själv. På plats i Filmhusets foajé finns ungdomar som visar och berättar. 
Dataspelsbranschen har med sig spel och finns på plats för att informera om PEGI-märkningen av 
dataspel. 
 
Connecting generations 
Orvar Säfström är dagens moderator och håller en inledande presentation. Orvar utnämndes 
2011 till Årets spelare av Sverok, Sveriges roll- och konfliktspelsförbund, med motiveringen: ”För 
sitt personliga och breda engagemang för spelkulturen där han med ett föräldraperspektiv verkat 
för en modernare syn på datorspel och visat på möjligheten för familjer att samlas kring spel.” 
 
Våldsamma datorspel och aggression 
Ulf Dalquist, forskningsansvarig på Statens medieråd, presenterar forskningsrapporten 
Våldsamma datorspel och aggression och den efterföljande debatten.  
 
Forskningspresentation om barns medievanor 
Cecilia von Feilitzen presenterar aktuell forskning kring barns och ungas internetanvändning 
utifrån rapporten Hur farligt är internet? 
 
Paneldebatt 
Dagen avslutas med att en expertpanel diskuterar datorspel som samhällsfenomen och 
kulturyttring, med deltagande från publiken. 
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Insafe och Safer Internet Day  

Statens medieråd representerar Sverige i EU-

nätverket Insafe och driver ett Safer Internet 

Centre med finansiellt stöd från EU:s Safer 

Internet Programme. Kampanjen arbetar för en 

säkrare användning av internet bland barn och 

unga och drivs i samarbete med BRIS – Barnens 

rätt i samhället. Det är idag ca 68 länder som 

arrangerar Safer Internet Day. I Sverige har det 

arrangerats sedan 2004. 

För att läsa mer om hur Safer Internet Day har firats i Sverige tidigare år: 
http://www.statensmedierad.se/Kunskap/Mediekunnighet/Safer-internet-day-historik/  
 
 
För mer information: kontakta Alex Amnéus, projektledare, alex.amneus@statensmedierad.se 
 

Statens medieråd har i uppdrag att verka för att stärka barn och unga som medvetna medieanvändare och 
skydda dem från skadlig mediepåverkan. Medieutvecklingen ska följas och myndigheten fastställer också 
åldersgränser för biograffilm som är avsedd att visas för barn under 15 år. Statens medieråd driver även 
kampanjen Det unga internet, med stöd från EU:s Safer Internet Programme. För mer information, besök 
myndighetens webbplats www.statensmedierad.se 
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